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Ferpa, Carla Cantone 
izvoljena za generalno tajnico

Predlogi in smernice 7. kongresa v Budimpešti

V Budimpešti, kjer je potekal 
7. kongres Evropske sindikalne 
zveze upokojencev in starejših 
Ferpa, ki šteje okrog 10 milijo-
nov članov in v kateri se prepoz-
nava 40 sindikatov iz vse Evrope, 
je bila Carla Cantone - generalna 
tajnica Spi - soglasno imenovana 
za njeno generalno tajnico za 
prihodnja štiri leta.
Prav gotovo je njeno imenovanje 
pomemben politični dosežek za 
Spi Cgil in za vse sindikalno 
gibanje italijanskih upokojencev 
nasploh, saj sta Cantonejevo 
soglasno podprli tudi ostali dve 
veliki sindikalni organizaciji – 
Uilp Uil in Fnp Cisl.
Na kongresni debati je tako v 
govoru novoizvoljene generalne 
tajnice kot v zaključnem kon-
gresnem dokumentu prišlo na 
dan nekaj koristnih predlogov 
in smernic za ponoven pogajalni 
zagon evropskemu sindikatu, 
tako v odnosu do evropskih in-
štitucij kot v posameznih sredah 
držav članic. Zabeležili bomo 
zlasti najbolj pomembne točke 
za razvoj Ferpe:
Angažiranost za medgenera-
cijsko solidarnost
Ferpa ocenjuje, da sta prihodnost 
sistemov socialne zaščite oz. 
kakovost pokojninskih in zdra-
vstvenih sistemov zelo odvisna 
od ekonomske slike Evropske 
unije. Samo če stojimo ob strani 
sindikalnim organizacijam od-
visnih delavcev v bitki za rast 
števila delovnih mest in kakovost 
dela – z razvojem produktivnih 
in trajnostnih naložb – bomo 
lahko zagotovili in izboljšali fi-
nanciranje socialnih sistemov, ki 
temeljijo na solidarnosti; hkrati 
bomo zagotovili tudi dostojne 
dohodke evropskim družinam, 
dostojne življenjske standarde 
upokojencem in promovirali rast 
domačega povpraševanja znotraj 
posameznih držav.
Ureditev stalnih delovnih mest 

in nujna usvojitev bolj ambi-
ciozne socialne politike
Prioriteta, ki smo jo dodeljevali 
politikam strogosti za sanacijo 
bilance, se je naposled izkazala 
kot negativna v luči inovacije, 
raziskovanja, razvoja, zaposlo-
vanja (26 milijonov brezposel-
nih, od katerih je 5 milijonov 
mladih pod 25. letom starosti) 
in zmanjšanja stopnje revščine 
(pojav narašča, 120 milijonov 
Evropejcev živi v revščini oz. 
jim grozi revščina). Zaradi tega 
zahteva Ferpa skupno z Evrop-
sko konfederacijo sindikatov 
(Ces) »bolj učinkovite storitve 
in bolj ambiciozen program« za 
socialno politiko, ki bi stavil na 

kakovost in na stalna delovna 
mesta ter bi nasprotoval pre-
kariatu.
Proti vsakršni obliki priva-
tizacije socialne varnosti in 
tveganju špekulacije
Večkrat prikrite oblike priva-
tizacije socialne varnosti so v 
različnih državah privedle do 
neenakomernega dodeljevanja 
socialne pomoči, ki je upoštevalo 
zlasti sredstva upravičencev, kar 
je seveda privedlo do nepra-
vičnosti in izključevanja. Tako 
početje postavlja namreč pod 
vprašaj same temeljne principe 
socialne varnosti, se pravi tiste 
principe, po katerih pripomore k 
njej vsak po svojih močeh, si jo 

zagotovi pa vsak po potrebi. Po 
mnenju Ferpe je torej poglavit-
nega pomena kljubovati takim 
izzivom, ki kršijo temeljne prin-
cipe socialne varnosti, v imenu 
enakosti in solidarnosti.
Zagotoviti dostojno življenje 
starejšim in nasprotovati 
vsakršni obliki revščine
Rast upokojitvene starosti, vse 
bolj prekeren trg dela, vse strožji 
kriteriji za zadoščanje pogojem 
za koriščenje pravice do pokoj-
nine in pa zamrznitev vrednosti 
pokojnin so vzroki, ki starejše in 
upokojence vodijo naravnost v 
revščino. Ferpa si prizadeva, da 
bi ukinila vse oblike strogosti na 
področju javnofinančne stabil-
nosti in se aktivirala za zagota-
vljanje starejšim vseh potrebnih 
sredstev za dostojno življenje.
Zagotoviti upokojencem in 
starejšim kakovostno oskrbo 
in primerne oblike spremstva
Hude zdravstvene težave, ki 
običajno spremljajo staranje, 
čeprav niso izključno vezane 
nanj, vodijo žal v postopno izgu-
bo samostojnosti. Zdravstveno 
zavarovanje je zato v skorajda 
vseh državah članicah več ali 
manj zagotovljeno kot osnovna 
socialna storitev. Podobno pa se 
žal ne dogaja za finančno kritje v 
primeru spremstva na domu ali 

v zavodu, ki ga zahteva določe-
no zdravstveno stanje starejše 
osebe. Ferpa namerava zato 
postopati direktno pri Evropski 
komisiji, pa tudi prek svojih 
organizacij znotraj posameznih 
držav, da bi lahko v Uniji kdor 
potrebuje dolgoročno oskrbo oz. 
invalid - ne glede na starost oz. na 
družinsko stanje - lahko koristil 
kakovostno oskrbo in primerne 
oblike spremstva.
Boriti se proti vsakršni obliki 
diskriminacije
V obdobju krize se veliko hitreje 
razvijajo tudi diskriminatorne 
oblike obnašanja; ko se težave 
stopnjujejo pa taka nagnjenja 
celo prevladajo. Ženske, migran-
ti, starejši in osebe s posebnimi 
potrebami so prve žrtve takega 
obnašanja. V evropski zakono-
daji obstajajo sicer določila, 
ki prepovedujejo kakršnokoli 
obliko diskriminacije, a vendar 
je jasno, da v tem primeru ni 
dovolj zakon oz. celo več zako-
nov za spremembo obnašanja; 
Ferpa bo zato vztrajala v boju 
proti kakršnikoli obliki diskri-
minacije.

To so poglavitne obveze, ki so 
prišle na dan na kongresu. Mar-
sikateri govornik je poudaril, da 
sta stremljenje po dostojnem 
življenju in staranju vodilo delo-
vanja in angažiranosti Ferpe, ki 
mora z Evropsko konfederacijo 
sindikatov (Ces) osvojiti vse 
vidnejšo vlogo zastopništva za 
uresničevanje pomembnejših 
rezultatov. Opozoriti velja na go-
vor predsednika Sindikata upo-
kojencev Hraške – Suh iz Istrske 
regije Vladimirja Bursića, ki je 
na kongresu tudi v imenu Spi iz 
naše dežele in Veneta, predstavil 
dokument, ki so ga zasnovali v 
Poreču na junijskem posvetu po-
bratenih čezmejnih italijanskih 
in hrvaških sindikatov. 

Luciano del Rosso

Junija je v Poreču potekal posvet, ki sta ga 
priredili Spi Cgil iz Furlanije Julijske krajine 
in Veneta s pobratenimi zvezami hrvaškega 
Suh iz Istrske regije (na fotografiji utrinek s 
srečanja); nosil je naslov »Priprave na kongres 

Ferpe: prispevek sindikatov čezmejnih regij 
severnega Jadrana«. Dokument je na voljo na 
naši deželni spletni strani spi.cgilfvg.it oziroma 
točneje: http://spi.cgilfvg.it/media/downlo-
ad/267_1226_files.pdf.

Iz Poreča 
v Budimpešto: 

prispevek 
Spi in Suh
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Domovi za starejše občane: 
nova pravila za krepitev nadzora

Med negativnimi platmi dežel-
nega finančnega zakona, ki je 
v glavnem precej pozoren do 
potreb socialne države, moramo 
žal opozoriti na negativno točko, 
in sicer na pomanjkanje specifič-
nih sredstev za prekvalifikacijo 
domov za starejše občane. Po-
manjkljivost vzbuja veliko skrbi 
med sindikati zlasti po neprijetnih 
dogodkih, ki so se pred kratkim 
pripetili v rezidenčnem objektu v 
lasti Občine Fara – v mislih imamo 
namreč primere slabega ravnanja 
(domnevne, saj jih mora najprej 
potrditi sodna preiskava) socialnih 

operater s starejšimi gosti doma.
»O dogajanju se bodo izrekli prei-
skovalci in tožilci, ki bodo ocenili, 
ali gre za kazensko odgovornost. 
Vsekakor so hudi dogodki, kot 
so ti iz Fare, izraz pomanjkanja 
nadzora s strani Dežele, ki je 
odgovorna za socio-zdravstvene 
storitve, in hkrati s strani javnih 
ustanov - lastnikov objekta – v 
tem primeru Občine Fara torej.« 
Deželni tajniki sindikatov upo-
kojencev Spi-Cgil, Fnp-Cisl in 
Uilp-Uil niso imeli dlak na jezi-
ku: jasno zahtevajo spremembo 
pravilnikov domov za starejše 

občane, kakor so to že povedali 
tudi na zasedanju tretje komisije 
v deželnem svetu.
Med spremembami, ki bi bile po 
mnenju deželnih tajnikov Ezia 
Medeota (Spi), Renata Pizzolitta 
(Fnp) in Magde Gruarin (Uilp) 
nujno potrebne, je gotovo okre-
pitev nadzora, v katerega bi bili 
lahko vključeni tudi sindikati in 
družine, pa tudi krepitev kakovo-
stnega standarda in oskrbe, ki bi 
ju morali poenotiti na vsej deželni 
ravni; pa ne samo zaradi vse višje 
starosti koristnikov, pač pa tudi 
zato, da bi premostili neenakosti 

v dodeljevanju storitev.
Po mnenju sindikalnih predstav-
nikov je jasno, da v takih primerih 
kot je bil ta v Fari gre vzroke iskati 
v skromnem številu zdravstvene-
ga osebja po domovih. Dodaten 
problem pa predstavlja tudi po-
manjkljiva izobrazba operaterjev: 
več kot 50% osebja zaposlenega 
po domovih za starejše občane 
in dnevnih centrih na deželnem 
območju ni namreč usposobljena 
(ni opravila tečaja za socio-zdra-
vstvenega operaterja - OSS), kar 
se seveda pozna na kakovosti 
storitev in standardih oskrbe.

Sindikati torej nasprotujejo ure-
sničevanju novih mest po do-
movih za starejše občane, ki 
ga predvideva odlok, ki ga je 
deželni odbor odobril spomladi 
in je bil deležen številnih kritik s 
strani konfederalnih organizacij 
in upokojencev. »Preden okrepi-
mo ponudbo moramo izboljšati 
kakovost oskrbe in ponudbe v že 
obstoječih objektih. Za okrepitev 
oskrbe na domu, ki bi morala biti 
paradni konj deželnih politik na 
področju oskrbe starejših in nesa-
mostojnih oseb,« so še povedali 
Medeot, Pizzolito in Gruarin.

Ponoven poziv sindikatov po domnevnih primerih slabega ravnanja v Fari

Krožek Spi Cgil za Kraško obmo-
čje tržaškega okraja je v sklopu 
pobud, s katerimi se sindikat zad-
nja leta spominja mednarodnih 
solidarnostnih projektov, ki jih je 
vodila nepozabna načelnica Spi 
Elena Madrusani, maja priredil 
potovanje v Bosno; tja torej, kjer 
je bil Spi dejaven v povojnem ob-
dobju. Potovanje so organizatorji 
poimenovali Poti solidarnosti, saj 
so udeleženci obiskali kraje, kjer 
so vojna, pokoli, etnično čiščenje 
in verska sovraštva povzročili 
revščino, lakoto, strah in trpljenje. 
Potovanje zato, da ne bi pozabili, 
pa tudi zato, da bi te kraje spoznal 
tudi tisti, ki jih še ni obiskal. Prav 
gotovo je bila to priložnost, da je 
lahko vsak pobliže spoznal, videl 
in razumel grozote vojn ter slišal 
iz prve roke, katera so še nerešena 
vprašanja, katere rane se še niso 
zacelile, katera so upanja za boljšo 
prihodnost in hkrati bojazni, da 
bi se vse lahko znova ponovilo.
Pot je udeležence vodila najprej 
v Prijedor v Republiki Srpski v 
Bosni, kjer stojita tako socialno 
središče poimenovano po Eleni 
Madrussani kot menza za številne 
reveže s tistega območja; oba so 
zgradili s pomočjo prispevka SPI. 
Tam so se srečali s prostovoljci, ki 
delajo v središču, in s krajankami, 
ki so spoznale delovanje Spi tam, 
kjer je bilo končno nore vojne 
vihre konec.
Nadaljevali so proti Sarajevu, 
»mestu mučeniku«, ki je bilo 
oblegano 1400 dni in tarča vsako-
dnevnih bombardiranj. Sarajevo 
je mesto, ki se skuša dvigniti z 
ruševin s pomočjo mednarodne 

pomoči, a se mora vseeno soo-
čati z izredno visokimi stopnjami 
brezposelnosti, ki presegajo celo 
50% prebivalstva, in izredno 
hudo revščino. Tam je potekalo 
srečanje z državnim vodstvom 
Sindikata upokojencev Bosne in 
Hercegovine, s katerim so deba-
tirali o življenjskih pogojih na 
tistih ozemljih in o vlogi, ki bi jo 
lahko Evropska sindikalna zveza 
upokojencev in starejših Ferpa 
odigrala v korist prebivalstva, ki 
daleč največ trpi v Evropi.
Nazadnje so se ustavili še v Mo-

starju, kjer je bil Spi dejaven in 
kjer je v vasi čisto zraven njega 
po zaslugi Spi iz Veneta zrasla 
osnovna šola. Mostar je mesto, 
v katerem lahko med tisočimi 
mrtvimi najdeš tudi ploščo v 
spomin na novinarje Rai iz Trsta 
Marca Luchetto, Sašo Oto in 
Daria D’Angela.
Bilo je to spominsko potovanje, 
med katerim so spoznavali bližnje 
kraje, kjer je bilo sovraštvo po-
vod za pokole, revščino, umske 
bolezni in nepojmljivo bolečino; 
tam se je lahko vsakdo prepričal, 

kaj pomeni in pravzaprav kaj 
lahko povzroči vojna. Bilo pa 
je tudi koristno potovanje, za 
tistega, ki se ga je udeležil, saj je 
lahko spoznal, da želja po pomoči 
prostovoljcev in aktivistov Spi 
presega vsakodnevne probleme 
delovanja, in lahko, pravzaprav, 
mora zaobjeti celo večja vpraša-
nja solidarnosti, ki jih ne smejo 
in ne morejo zaustaviti preozke, 
lokalne meje lige, ki ji pripadajo, 
ali meje občinskega oz. deželnega 
ozemlja. Sindikalno delovanje 
se mora izkazati tudi v širšem, 

globalnem prostoru, kjer jemljejo 
pomembne izbire, ki bodo v pri-
hodnjih letih vplivale na življenja 
milijonov žensk in moških.
Lepo je bilo občutiti, kako se v 
takih okoliščinah tovarišice in 
tovariši iz različnih koncev de-
žel Furlanije Julijske krajine in 
Veneta soočajo z veliko večjimi 
in kompleksnimi težavami kot 
so naše in skušajo še utrditi so-
lidarnostne vezi glede socialnih 
vprašanj, ki določajo življenje 
naše družbe.

Dino Fonda

potovanje po poteh solidarnosti
Pobuda sindikata za kraško območje v Bosni - da bi dokazali prizadevanje za 

sodelovanje z narodi nekdanje Jugoslavije in se spomnili delovanja Elene Madrussani
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«Dragi tovariši in prijatelji, v 
imenu sindikata Cgil izražam 
glasno in odločno obsodbo 
terorističnim napadom, ki 
so včeraj v Parizu zahtevali 
življenje tolikih nedolžnih 
žensk in moških, ki so v mestu 
sejali paniko, v mednarodni 
skupnosti in v zavesti vseh, ki 
verjamemo v demokracijo in 
omikano sožitje, pa vzbudili 
grozo in strah.» S temi bese-
dami se začenja pismo, ki ga 
je Susanna Camusso naslovila 
francoskim sindikatom dan po 
tragičnih terorističnih napadih, 
ki so presunili Pariz.
«Cgil vam stoji ob strani, tako kot stoji ob strani 
vsem francoskim državljanom in delavcem ter seveda 
družinam žrtev te nove tragedije. Prepričani smo, 
da boste znali reagirati pred tem podlim poskusom 

vsiljevanja strahu in napetosti 
v vsakodnevnem življenju; 
njihov poskus naj bo jalov, saj 
ne smemo kloniti izsiljevanju 
slepega nasilja; nanj moramo 
odgovoriti z odločnostjo v 
znamenju principov omikanega 
in svobodnega izražanja,« je 
zapisala generalna tajnica.
»Nadaljevali bomo s sode-
lovanjem znotraj evropskih 
in mednarodnih sindikalnih 
struktur, saj moramo nasilju in 
terorju odgovoriti z dialogom 
in mirovnimi procesi, v Siriji, 
na Bližnjem vzhodu in povsod, 
kjer divja vojna v svetu, saj je 

le ta edina možna pot do stabilnega, demokratičnega 
ravnovesja, ki bi prekinil dramatično spiralo, ki je v 
zadnjih letih povzročila smrt, uničenje, beg številnih 
beguncev in migrantov», je zapisala Camussova.

Groza v parizu. Solidarnost Cgil
Pismo Susanne Camusso:                         

«Odločen, a vendar omikan odgovor»

Caf in patronati - vladni rezi. Davčne storitve 
in socialno zavarovanje pod vprašajem

Cgil-Cisl-Uil svarijo pred nedopustnim rezi:na pomoč pozivajo parlamentarce FJK
Za več deset tisoč državljanov 
tudi iz naše dežele so davčne 
storitve in storitve socialnega 
zavarovanja pod vprašajem. 
To bi bilo namreč tveganje, ko 
bi italijanski parlament potrdil 
reze glede števila uradov Caf in 
patronatov ter trgovinskih zdru-
ženj, ki jih predvideva osnutek 
zakona o stabilnosti fi nanc, ki ga 
je predstavila vlada. Skupno naj 
bi za storitve vezane na izpolnje-
vanje davčnih izjav zmanjkalo 
100 milijonov, kar pomeni kar 
tretjino prihodkov; patronati naj 
bi bili ob 28 milijonov za storitve 
vezane na socialno zavarovanje, 
potem ko so samo lani že izgubili 
35 milijonov, kar je pomenilo 
15% padec prihodkov. Spremem-
be, ki jih je vključila komisija za 
bilanco, samo delno izboljšujejo 
prvotna vladna določila. Glede 
uradov Caf so namreč le potrdile 
rez prispevkov v vsoti 100 mi-
lijonov, sicer v obdobju treh let 
(40 milijonov manj v letu 2016, 
70 v letu 2017 in skupnih 100 v 
letu 2018). Kar zadeva patronate 
pa je krčenje že v teku, sicer ne-
koliko prirejeno glede na prvotno 
predvidenih 48 milijonov.
Sicer pa to ne spreminja veliko 
– jasno je, da se bodo učinki 
ukrepov poznali zlasti v bilanci 

TE LA FARANNO
PAGARE CARA

TAGLIARE I FONDI DEI PATRONATI VUOL DIRE NEGARE LA GRATUITÀ DELLE TUTELE ESSENZIALI, 
INDEBOLIRE I DIRITTI DEI PIÙ DEBOLI, ABBATTERE IL SISTEMA ASSISTENZIALE ITALIANO. 

TAGLIARE I FONDI DEI PATRONATI VUOL DIRE NEGARE LA GRATUITÀ DELLE TUTELE ESSENZIALI, 
INDEBOLIRE I DIRITTI DEI PIÙ DEBOLI, ABBATTERE IL SISTEMA ASSISTENZIALE ITALIANO. 

in pri osebju. Nedvomno pa se 
bodo odražali tudi v kakovosti 
storitev, ki jih na državni ravni 
koristi 17 milijonov davčnih 
zavezancev pri uradih Caf in 
skoraj 7 milijonov delavcev 
in upokojencev pri patronatih. 
Vpliv bi bil izredno hud tudi v 
deželi, kjer skrbijo uradi Caf za 
izpolnitev oz. pošiljanje kakih 
300 tisoč davčnih obrazcev, ob 
dodatnih 90 tisoč obrazcih Isee in 
drugih davčnih in knjigovodskih 
izjavah, kjer gre 85% prošenj 
za pokojnino mimo patronatov 

za skupnih 150 tisoč prošenj za 
socialno zavarovanje oz. oskrbe 
letno.
Zaradi tega so se zastopniki de-
želnih tajništev Cgil, Cisl in Uil 
srečali v Tržiču (20. novembra) s 
parlamentarci, ki so bili izvoljeni 
v deželi FJK. Zastopniki sindika-
tov so poslance in senatorje, ki 
so se udeležili srečanja, prosili 
naj posežejo v parlamentarni 
diskusiji in »ukinejo ukrep, ki bi 
hudo oškodoval mrežo koristnih 
in dobrodošlih storitev, ki na 
teritoriju služijo državljanom, 

zlasti najšibkejšim.«
Kakor so predstavniki sindikatov 
pojasnili parlamentarcem, se 
zahteva vključuje v širšo infor-
mativno kampanjo, ki jo Cgil, 
Cisl in Uil vodijo na državni 
ravni za ozaveščanje javnosti 
glede hudih učinkov, ki bi jih 
imeli tovrstni ukrepi. Predvidena 
krčenja bi lahko hudo ohromila 
socialno vlogo, ki jo od vedno 
odigravajo patronati in uradi 
Caf, zlasti glede ugodnih cen pri 
izpolnjevanju davčnih obrazcev 
in obrazcev Isee, ki jih vsak 

zavezanec potrebuje za preje-
manje olajšanih socialnih uslug, 
ki jih javna uprava nudi vsem 
v ekonomski in socialni stiski. 
Posledice tovrstne odločitve bi 
lahko občutili tudi pri projektu 
predhodno izpolnjenega obrazca 
730. Ko bi bila krčenja potrjena, 
uradi Caf ne bi mogli zagotoviti 
med drugim tovrstnih uslug, ki so 
se letos izkazale za zelo uspešne, 
saj je mimo uradov Caf šlo 93% 
davčnih izjav, medtem ko je na-
ravnost na Agencijo za prihodke 
romalo le 7% izjav.
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Srečanje v kraju Terzo d’Aquileia med Spi 
in deželnim odbornikom za zdravstvo
Dorigo: «Reformo je treba zagnati». 
Telesca: «Sadove bomo brali leta 2016»

Zdravstvo: ozemlje 
ne bo čakalo

Glas iz okrajev

«Vloga splošnih zdravnikov je eden 
izmed poglavitnih izzivov reforme. 
Z njimi snujemo nelahek sporazum, 
saj niso bili začetni pogoji nič kaj 
spodbudni. Lahko vam napovem, da 
je podpis tik pred zdajci, se pravi, da 
ga bomo dočakali še letos. Čeprav 
je reforma sedaj še v delu, bomo že 
spomladi videli njene sadove.» Tako 
je deželna odbornica za zdravstvo 
Maria Sandra Telesca napovedala 
upokojencem Spi-Cgil, ki so se 
udeležili srečanja 11. novembra na 
županstvu v kraju Terzo d’Aquileia; 
prisotni so bili tudi župan Michele 
Tibald in državna tajnica Spi Lucia 
Rossi.
ZAHTEVE. Srečanje, ki je potekalo 
v Spodnji Furlaniji, se pravi tam, 
kjer se uresničevanje reforme sooča 
s številnimi kritičnostmi, je zahteval 
sindikat upokojencev Cgil, da bi de-
želnemu odboru izrazil zaskrbljenost 
zaradi še vedno pomanjkljive kre-
pitve teritorialnih storitev. «Seveda 
je spodbuden 
podatek o 4% 
z m a n j š a n j u 
števila novih 
gostov v do-
movih v letu 
2014 in uredi-
tvi urada CUP, 
vendar nas še 
vedno skrbi-
jo zamude pri 
ureditvi osnovne zdravniške oskrbe 
na teritorialni ravni, s posebnim 
poudarkom na t.i. Cap (oziroma 
centrih osnovne oskrbe) in skupinske 
medicine,» je ocenil predstavnik 
deželnega tajništva Spi Gino Dorigo.
KRITIKE. Spi je kritično ocenila 
rast farmacevtskih cen, enega od 
najpomembnejših vzrokov deficita 
v bilancah zdravstvenih in bolniš-
ničnih podjetij. Prav gotovo je tudi 
to razlog, zaradi katerega velja 
pospešiti sporazum z zdravniki, ki 
so edini, ki lahko zajamčijo oskrbo 
7 dni na 7 in zmanjšajo nevzdržen 
pritisk v bolnišnicah in urgencah. 
«Naš teritorij naj bo protagonist 
preko osnovne zdravniške oskrbe, 
ki se opira na dveh temeljih, in 
sicer na splošnem zdravniku in na 
okraju. Poglavitno vlogo imajo pri 

tem zdravniki, ki bodo 16. decembra 
stavkali proti vladnim rezom, saj 
menijo, da jih dežela prezira. Resnici 
na ljubo pa jih reforma bolj malo 
zanima», je ocenil Dorigo. Medtem 
so že dosegli sporazum z združenjem 
Federfarma glede vloge lekarn, ki je 
prav tako bistvenega pomena tudi 
v luči zmanjšanja farmacevtskih 
stroškov. «Sporazum pa moramo 
sedaj zagnati», je še pojasnil Dorigo.
ODPRTO GRADBIŠČE .  «Če 
velja, da je reforma še vedno od-
prto gradbišče, si torej mi želimo 
konkretnega 
napredka v 
izvedbi del», 
je dodal ge-
neralni taj-
nik Spi FJK 
Ezio Mede-
ot; po njego-
vem mnenju 
je potrebno 
vztrajati tudi 
pri zahtevi 
po uresni-
čitvi na okrajni ravni mešanih 
svetovalnih odborov, ki bi skrbeli 
za dodeljevanje zdravstvenih in 
skrbstvenih storitev na našem 
ozemlju. «To bi prispevalo tudi k 
okrepitvi nadzora v domovih za 
starejše občane, kar je v tem času 
zelo aktualno, kot dokazujejo zadnje 
novice krajevne kronike».
SOS OSEBJE. Odbornico je na-
govorila tudi Orietta Olivo, odgo-

vorna za soci-
alne politike 
pri deželnem 
Cgil, ki od nje 
zahteva takoj-
šnje odgovore 
glede zaposlo-
vanja: «Želi-
mo že enkrat 
dočakati po-
zitiven znak v 

razmerju med prihodki in izdatki; 
170 mest na razpolago v razpisu 
pa ni dovolj, da bi dosegli ta cilj. 
Po našem mnenju je potreben nov 
znak, zato smo zahtevali dodatna 
sredstva za drugih 100 zaposlitev. 
Politika trde pesti do osebja namreč 
ni sprejemljiva, saj ravno delavci 
vsako leto vključujejo 400 tisoč 
plačanih nadur v redno delovanje in 
se odrekajo skoraj 300 tisoč dnevom 
dopusta, medtem ko se z zdravniki 
ravna veliko bolj popustljivo», je 
dejala. 
Olivova je opozorila tudi na 
zaskrbljenost zaradi še vedno za-
nemarjenih aspektov procesa ure-
sničevanja reforme, kot je ponoven 
zagon družinskih svetovalnic, ki jih 
deželni zdravstveni sistem še vedno 
finančno zelo zanemarja.
OBVEZE. Odbornica se je pozitivno 
izrekla glede 
nakazanega 
cilja, vendar 
je priznala, 
da so teža-
ve hujše od 
predvidenih, 
zlasti zaradi 
teže intere-
sov v igri . 
Težave, ki pa 
niso prepre-
čile uresni-
čitve prvih pomembnih ciljev, «od 
kljubovanja skromnemu številu lež-
išč v katinarski bolnišnici do zmanj-
šanja števila primarijev, izbira, ki je 
naletela na kritike s strani tistih, ki 
so zahtevali ukinitev dvojnikov». 
Odbornica je napovedala še odprtje 
osnovnih skrbstvenih centrov, «kar 
bo omogočil prispevek 50 milijonov, 
ki ga predvidevata finančni zakon 
za leto 2016 in od katerega je 20 
milijonov že v deležu naložb, in pa 
novi sporazum z zdravniki splošne 
medicine».

Tukaj Videm
«Skrb za tiste bolj potrebne»
«Zavedamo se težav, ki so vezane tudi na spre-
menjene geografske značilnosti zdravstvenih po-
djetij. Temelj reforme ostaja okrepitev teritorija, 
se pravi izziv, ki je uresničljiv samo, če se reši 
vozle sporazuma s splošnimi zdravniki: dokler ne 
bo ta spor rešen, se stvari ne bodo spremenile.» To 
je sporočilo tajništva Spi-Cgil iz Vidma, ki ga je 
posredovala Daniela Vivarelli, ki je prepričana, da je 
nova ureditev sistema edina pot za zaščito javnega 
zdravstva, ki bi preprečila pomik povpraševanja po 
storitvah na stran zasebnikov, kar bi oškodovalo 
najšibkejše. «Prav tako velja ukiniti čakalne dobe, ki 
se vse daljšajo in seveda vodijo k izbiri zasebnika», 
je pojasnila Vivarellijeva. Alarm je sprožilo tudi 
vprašanje svetovalnic, «ki so prepuščene samim 
sebi»; reforma pa ne sme pozabiti nanje.
 
Tukaj Gorica
«Prevozi za ne-samostojne»
Ni alternative k okrepitvi teritorialnih storitev. V to je 
prepričan tajnik Spi-Cgil za Gorico Vittorio Franco, 
ki ga skrbi «odpor višjih sil, ki ovirajo iter reforme». 
Po mnenju tajnika goriškega Spi je najbolj potrebno 
uvesti centre osnovne oskrbe, skupinsko medicino 
in bolničarja skupnosti, ki so pravi izzivi reforme. 
«V Gorici smo se lotili tudi vprašanja prevoza za 
ne-samostojne osebe, ki pridobiva še večji pomen 
v luči nove organizacije, tako kot tudi vprašanje 
mešanih svetovalskih odborov, ki bi jih bilo treba 
urediti v vsakem okraju, v sodelovanju s splošnimi 
zdravniki, sindikati in združenji: nedvomno bi bil 
to pomemben prispevek tudi k okrepitvi nadzora 
po domovih za starejše občane, tako da se primeri 
kot tisti iz Fare ne bi več ponovili».
 
Tukaj Trst
«Spremembe niso vidne»
«Po mnenju starejših oseb spremembe niso vidne. 
Zato zahtevamo, da se ubere drugačne poti». Tajnica 
Maria Belle je tako ocenila zaskrbljenost Spi-Cgil 
za Trst glede zamud pri izvajanju reforme. «Refor-
ma, ki nam je navsezadnje po godu, saj predvideva 
manj bolnišničnih sprejemov in več okrajev, kar pa 
se doslej ni uresničilo», je pojasnila. Bellejeva je 
omenila selitev doma za starejše občane Casa Verde, 
ne da bi pri tem seznanili zdravstvenega okraja, in 
pa čakanje na ureditev centra osnovne oskrbe Cap, 
ki bi zagotavljal oskrbo 24 ur na 24. Seveda ostaja 
glavno vprašanje sporazum s splošnimi zdravniki, 
«ki mora ciljati na okrepitev oskrbe na domu, 
v ambulantah in v domovih za starejše občane, 
predvidevati pa mora tudi tesnejšo povezavo med 
zdravnikom in okrajem».
 
Tukaj Pordenon
«Nadzor nad učinkom Isee»
Dodatnih 50 milijonov, ki jih predvideva deželni 
finančni zakon 2016 o zdravstvu bi lahko ne za-
dostovali. To skrbi Nazaria Mazzottija iz tajništva 
Spi-Cgil za Pordenon. «Ko bi res želeli zaščititi naš 
prostor in doseči redno oskrbo, bi bilo potrebno več 
obvez, tudi zaradi rasti farmacevtskih stroškov, ki 
hudo obremenjujejo bilance številnih zdravstvenih 
in bolnišničnih podjetij», je pojasnil. Vendar skrbi 
ne vzbuja le reforma: «Soočati se moramo tudi z 
novim Isee, ki od leta 2016 ne bo dopuščal nobenega 
opravičila: Deželo in okraje pozivamo naj pozorno 
preverijo vpliv na različne sloje koristnikov in še 
enkrat preučijo mejo najvišjega zneska, tako da bi 
preprečili, da bi več tisoč potrebnih ljudi izgubilo 
pravico do koriščenja storitev in oskrbe».

■ Gino Dorigo

■ Ezio Medeot

■ Orietta Olivo

■ L’assessore Telesca


